
  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 
264 80 Sedlčany  
 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 

č. 72/2018-2022 ze dne 13. října 2021 

 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem sedmnácti specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výroků. 
 
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 29. září 2021 (RM 
č. 71/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 72-1234/2018-2022); 
   
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2021 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2021) 
s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. září 2021 ve výši 159 072,42 tis. Kč, 
což představuje 82,28 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 
30. září 2021 ve výši 126 263,85 tis. Kč, což představuje 65,64 % schváleného předpokladu 
rozpočtu (RM 72-1235/2018-2022); 
 
▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za první pololetí 
roku 2021 s aktualizovanými daty ke dni jejího zpracování, sestavenou a okomentovanou 
panem Jiřím Daňkem, jednatelem uvedené městské obchodní společnosti (RM 72-1237/2018-

2022). 
 
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Rozpočtové opatření č. 6 / 2021, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 
rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2021 o částku 1 173,0 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 
o částku 2 057,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 194 495,0 tis. Kč. 
Výdaje budou činit celkem 194 412,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již 
dříve schváleného rozpočtu na rok 2021 města Sedlčany bude přebytkový částkou 
+ 83,0 tis. Kč (RM 72-1236/2018-2022); 
 
▪ Plán zimní údržby místních komunikací města Sedlčany, vypracovaný na zimní období 
od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022, zpracovaný Městským úřadem Sedlčany, Odborem 
dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s jednatelem Sedlčanských technických služeb, 
s. r. o., které provádějí správu místních komunikací ve smyslu zmírňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků a průjezdních úseků silnic, vzniklých 
povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím 
ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací, 
tj. města Sedlčany (RM 72-1237/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-6028861/VB/01 Dublovice, Chramosty, NN pro č. ev. E74, mezi ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupená na základě plné moci ev. č. PM/071/2021 ze dne 16. února 2021, společností 



 
 

ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, 
jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 773 
v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 
distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV (elektro přípojka pro ev. č. E74) 
a umístění nového jistícího rozpojovacího pilíře. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 
náhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH (RM 72-1240/2018-2022); 
 
▪ v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 
č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, návrh pořadatelů 
akce „Happening“ na osvobození této akce od místního poplatku. Akce „Happening“ bude 
uskutečněna v prostoru shromažďovací plochy náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, 
a to ve středu dne 17. listopadu 2021 v čase od 17:00 do 19:00 hod. (RM 72-1243/2018-2022); 
 
▪ nájemné na rok 2022 (smluvní partner 1. SčV, a. s.; IČO 47549793), a to za užívání 
a provozování Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod a kanalizace), ve výši roční 
částky 6 922 000,00 Kč, z toho podíl za veřejný vodovod činí 2 770 300,00 Kč a podíl 
za infrastrukturu odpadních vod (kanalizační soustavu a čistírnu odpadních vod) činí 
4 151 700,00 Kč (RM 72-1244/2018-2022); 
 
▪ návrh Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální 
služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2021, evidenční číslo Dodatku 
č. 1 poskytovatele: S-0692/SOC/2021/1, a to ze zdrojů Středočeského kraje. Dodatkem č. 1 
je navýšena původně poskytnutá částka o 38 500,- Kč; celková výše dotace na rok 2021 činí 
1 333 100,- Kč (RM 72-1245/2018-2022); 
 
▪ finanční podporu žadateli (Svaz diabetiků, pobočný spolek Sedlčany), IČO 61904856, 
se sídlem Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, v částce podpory 20.000,00 Kč 
určené na rekondiční a edukační pobyt členů spolku (v souboru výroků usnesení RM 72-

1246/2018-2022); 
 
▪ se společností T-Mobile Czech Republic, a. s.; IČO 64949681, uzavřít předložený návrh 
Dodatku k Rámcové smlouvě č. 9548746, kterým se provádí změna podmínek Rámcové 
smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji elektrokomunikačních zařízení 
a jejich příslušenství. Dodatkem k již uzavřenému smluvnímu ujednání se, mimo jiné, 
prodlužuje sjednaná doba trvání Smlouvy o 24 měsíců od jeho uzavření / účinnosti (RM 72-

1247/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 
▪ aby záměr prodeje nepotřebného pozemku parc. č. st. 334, druhem pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 1469 m2, jehož součástí je stavba – budova bez č. p. / č. e., objekt občanské 
vybavenosti (bývalá „Úpravna vody Kosova Hora“), vše v k. ú. a obci Kosova Hora, byl 
opakovaně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to do 31. března 2022 
za minimální kupní cenu 1.371.650,- Kč (RM 72-1239/2018-2022); 
 
▪ zajistit uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě, kterým bude uživatelský vztah, resp. doba 
užívání restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany, na adrese objektu provozovny 
Zberazská č. p. 152, 264 01 Sedlčany, prodloužena do dne 31. března 2026, a to s ohledem 



 
 

na vložené investice do objektu ze strany uživatele, neboť tento nemohl objekt po dobu čtyř 
měsíců řádně užívat (v souboru výroků usnesení RM 72-1241/2018-2022).  
 
Rada města Sedlčany vyhověla: 
▪ žádosti provozovatele o prominutí nájemného za období měsíce leden až duben roku 2021 
z užívání nebytových prostor provozovny restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany, 
na adrese objektu Zberazská č. p. 152, 264 01 Sedlčany, a to z důvodu vynuceného uzavření 
této provozovny s ohledem na Vládou ČR vyhlášený nouzový stav (pandemie Covid-19); 
(v souboru výroků usnesení RM 72-1241/2018-2022);  
 
▪ žádosti provozovatele Nemocnice Sedlčany, společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., 
na změnu předmětu určení poskytované finanční podpory na rok 2021. Prostředky z rozpočtu 
města Sedlčany v celkové výši 710 tis. Kč, původně určené na projekt „Rekonstrukce elektro“ 
a akci „Dokončení klimatizace sesterny“ budou použity na řešení odvlhčení (sanačních prací) 
u místnosti č. B029 (ÚDRŽBA) a č. B033 a B034 (ÚKLID) v budově Sedlčany č. p. 161 
a částečně na zahájení akce (I. etapa) sanace objektu ředitelství Nemocnice Sedlčany (RM 72-

1248/2018-2022).   
 
Rada města Sedlčany zrušila: 
▪ své původní usnesení ze dne 5. května 2021 (vizte usnesení zn. RM 62-1061/2018-2021) 
o prodeji pozemku s náhradou doporučení pro Zastupitelstvo města Sedlčany schválit prodej 
nově odděleného pozemku parc. č. 2940/141, druhem pozemku orná půda, výměra 300 m2, 
který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná půda, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2812-68/2021), který je ve vlastnictví města 
Sedlčany, a to do podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě 
Sedlčany, Západní č. p. 1175, 264 01 Sedlčany, a to dle velikosti spoluvlastnických podílů 
na společných částech zastavěného pozemku parc. č. 2940/15, v k. ú. a obci Sedlčany, 
za jednotkovou cenu 250,- Kč/m2 stanovenou dle znaleckého posudku č. 4698 – 57/2021, 
tj. za celkovou kupní cenu 75.000,- Kč, s tím, že strana kupující zároveň uhradí náklady 
na vyhotovení znaleckého posudku a poměrné náklady na vyhotovení geometrického plánu 
(RM 72-1242/2018-2022); 
 
▪ usnesení zn. RM 68-1190/2018-2022 ze dne 18. srpna 2021, kterým vyslovila souhlas 
v přímým prodejem pozemku parc. č. 264/3 o výměře 4405 m2; pozemku parc. č. 266/12 
o výměře 22 m2 a pozemku parc. č. 267/6 o výměře 692 m2, které tvoří jeden funkční celek 
„Autokrosového areálu Sedlčany“, a to z vlastnictví Lesů ČR, s. p. do vlastnictví žadatele 
Autoklubu KM Racing v ČR, a to s ohledem na nově zjištěné skutečnosti, dále po upřesnění 
informací a projednání věci s předsedou Autoklubu RAC Sedlčany, a na základě vyjádření 
prezidenta Autoklubu České republiky a současně vyjádřila s prodejem nesouhlas (v souboru 
výroků usnesení RM 72-1249/2018-2022).  
 
Rada města Sedlčany stanovila: 
▪ termín pro svolání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 
2018 – 2022 na pondělí dne 13. prosince 2021 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany 
(RM 72-1250/2018-2022). 
 
 


